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SPITALUL CLINIC DE COPII
„DR. VICTOR GOMOIU”
BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord.
m.s. nr. 869/2015, cu completările și
modificările ulterioare, două posturi
cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie pediatrică la Secţia Chirurgie
pediatrică.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menţionează
postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma
de licenţă și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici
dentiști, farmaciști, respectiv adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau
chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu
viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să
rezulte că nu i-a fost aplicată una din
sancţiunile prevăzute la art. 455 alin.
(1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit.
d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1)
lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în
Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar în original;
g) certificat medical din care
să rezulte că este apt din punct de
vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activităţii pentru postul
pentru care candidează;
h) chitanţă de plată a taxei de
concurs;
i) copia actului de identitate în
termen de valabilitate;
j) copie de pe asigurarea de răspundere civilă profesională;
k) copie a certificatului de naștere, certificatului de căsătorie (dacă
este cazul).
Taxa de concurs este de 150 de
lei și se achită la casieria spitalului.
Documentele prevăzute la lit.
d), f) și g) sunt valabile trei luni și se
depun la dosar în termen de vala
bilitate.
Tematica de concurs este cea
pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, postată
pe site-ul MS.
Înscrierile la concurs se fac la
sediul unităţii, bd. Basarabia nr. 21,
sector 2, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui
anunţ, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și
90 de zile de la publicarea în „Viaţa
medicală”.
REPUBLICARE
SPITALUL MUNICIPAL
„CARITAS” ROȘIORII DE VEDE
(JUDEŢUL TELEORMAN)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord.
m.s. nr. 869/2015, cu completările și
modificările ulterioare, următoarele
posturi:

Posturi scoase la concurs
 două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Pediatrie la Secţia Pediatrie;
 un post cu normă întreagă de
medic în specialitatea Neurologie la
Secţia Neurologie;
 un post cu normă întreagă de
medic în specialitatea Medicină de
urgenţă la Compartimentul Primiri
Urgenţe;
 un post cu normă întreagă
de medic în specialitatea Medicină
internă la Secţia Medicină internă Cabinetul de Medicină internă din
Ambulatoriul integrat;
 un post cu normă întreagă de
medic în specialitatea Gastroenterologie la Cabinetul de Gastroenterologie din Ambulatoriul integrat.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmaţi în specialitatea respectivă, rezidenţi aflaţi
în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menţionează
postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma
de licenţă și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici
dentiști, farmaciști, respectiv adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau
chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu
viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să
rezulte că nu i-a fost aplicată una din
sancţiunile prevăzute la art. 455 alin.
(1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit.
d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1)
lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în
Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care
să rezulte că este apt din punct de
vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activităţii pentru postul
pentru care candidează;
h) chitanţă de plată a taxei de
concurs;
i) copia actului de identitate în
termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de
lei.
Documentele prevăzute la lit.
d), f) și g) sunt valabile trei luni și se
depun la dosar în termen de vala
bilitate.
Tematica de concurs este
afișată
pe
site-ul
spitalului:
www.spitalulcaritasrosiori.ro.
Înscrierile la concurs se fac la
sediul unităţii, în termen de 15 zile
calendaristice de la apariţia acestui
anunţ, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și
90 de zile de la publicarea în „Viaţa
medicală”.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel.: 0247.40.66.89.

SPITAL & POLICLINICĂ &
LABORATOR SFÂNTUL IOAN

din Baia Mare
caută medici cu contract de colaborare/
angajare pentru specialităţile Oftalmologie,
ORL, Dermatologie, Cardiologie,
Endocrinologie, Chirurgie generală.
Relaţii la telefon
0745.071.220/0743.900.009,
e-mail
contact@policlinicasfantulioan.ro
www.policlinicasfantulioan.ro

REPUBLICARE
SPITALUL MUNICIPAL SEBEȘ
(JUDEŢUL ALBA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord.
m.s. nr. 869/2015, cu completările
și modificările ulterioare, un post cu
normă întreagă de medic în specialitatea Medicină internă la Secţia Medicină internă.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmaţi în specialitatea respectivă, rezidenţi aflaţi
în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menţionează
postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma
de licenţă și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici
dentiști, farmaciști, respectiv adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau
chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu
viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să
rezulte că nu i-a fost aplicată una din
sancţiunile prevăzute la art. 455 alin.
(1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit.
d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1)
lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în
Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care
să rezulte că este apt din punct de
vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activităţii pentru postul
pentru care candidează;
h) chitanţă de plată a taxei de
concurs;
i) copia actului de identitate în
termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de
lei.
Documentele prevăzute la lit.
d), f) și g) sunt valabile trei luni și se
depun la dosar în termen de vala
bilitate.
Tematica de concurs este cea
pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la
sediul unităţii, în termen de 15 zile
calendaristice de la apariţia acestui
anunţ, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și
90 de zile de la publicarea în „Viaţa
medicală”.
REPUBLICARE
SPITALUL ORĂȘENESC
„SFÂNTUL DIMITRIE”
TÂRGU NEAMŢ
(JUDEŢUL NEAMŢ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord.
m.s. nr. 869/2015, cu completările și
modificările ulterioare, următoarele
posturi:

C.M.I. Reumatologie
Dr. SÂRBU
DOINIŢA,
cu sediul în București,

Clinica Diabet Med,
București,
str. Sg. Gheorghe Donici
nr. 9 și 24,
angajează medici

bd. Nicolae Grigorescu

specialiști Medicină

nr. 41, sector 3

internă, normă

(fosta Policlinică Titan),

întreagă, în contract cu

angajează medic specialist

CASMB. Relaţii la tel.

reumatolog.
Relaţii la tel. 0745.056.116.

0766.463.640, e-mail:
diabetmed@yahoo.com.
Web: www.diabetmed.ro

Vând praxis medicină de familie Galaţi, pacienţi înscriși: 2225, cu/fără cabinet, avantajos,
Micro 17. Tel. 0745.078.770 /0722.246.967. E-mail: jenica.savescu@gmail.com

 un post cu normă întreagă de
medic în specialitatea Medicină de
urgenţă la Compartimentul Primiri
Urgenţe;
 un post cu normă întreagă de
medic în specialitatea Epidemiologie
la Compartimentul Supraveghere,
prevenire și limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 un post cu normă întreagă de
medic în specialitatea Medicină de
familie la Cabinetul de Planificare
familială;
 un post cu normă întreagă de
medic în specialitatea Oncologie
medicală la Cabinetul de Oncologie
medicală – Ambulatoriul integrat.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmaţi în specialitatea respectivă, rezidenţi aflaţi
în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menţionează
postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma
de licenţă și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici
dentiști, farmaciști, respectiv adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau
chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu
viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să
rezulte că nu i-a fost aplicată una din
sancţiunile prevăzute la art. 455 alin.
(1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit.
d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1)
lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în
Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care
să rezulte că este apt din punct de
vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activităţii pentru postul
pentru care candidează;
h) chitanţă de plată a taxei de
concurs;
i) copia actului de identitate în
termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de
lei.
Documentele prevăzute la lit.
d), f) și g) sunt valabile trei luni și se
depun la dosar în termen de vala
bilitate.
Tematica de concurs este cea
pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, postată
pe site-ul MS.
Înscrierile la concurs se fac la
sediul unităţii, în termen de 15 zile
calendaristice de la apariţia acestui
anunţ, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și
90 de zile de la publicarea în „Viaţa
medicală”.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel.: 0233.79.08.24, int. 204 sau
0786.089.308.

SPITALUL JUDEŢEAN
DE URGENŢĂ „SFÂNTUL IOAN
CEL NOU” SUCEAVA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord.
m.s. nr. 869/2015, cu completările și
modificările ulterioare, următoarele
posturi:
 un post cu normă întreagă de
medic specialist confirmat în specialitatea Diabet zaharat, nutriţie și boli
metabolice la Cabinetul de Diabet
zaharat, nutriţie și boli metabolice;
 un post cu normă întreagă de
medic specialist confirmat în specialitatea Pneumologie la Dispensarul
TBC;
 un post cu normă întreagă de
medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie la Secţia Psihiatrie.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menţionează
postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma
de licenţă și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici
dentiști, farmaciști, respectiv adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau
chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu
viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să
rezulte că nu i-a fost aplicată una din
sancţiunile prevăzute la art. 455 alin.
(1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit.
d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1)
lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în
Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care
să rezulte că este apt din punct de
vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activităţii pentru postul
pentru care candidează;
h) chitanţă de plată a taxei de
concurs;
i) copia actului de identitate în
termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de
lei și se achită la sediul spitalului.
Documentele prevăzute la lit.
d), f) și g) sunt valabile trei luni și se
depun la dosar în termen de vala
bilitate.
Tematica de concurs este cea
pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la
sediul unităţii, în termen de 15 zile
calendaristice de la apariţia acestui
anunţ, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și
90 de zile de la publicarea în „Viaţa
medicală”.
Relaţii suplimentare se pot
obţine
la
Serviciul
Resurse
Umane, tel.: 0230.22.20.98, int. 133.

S.C. HEALTHGYN SRL

angajează medic colaborator specialist/primar Obstetrică-ginecologie
pentru consultaţii, mici intervenţii ginecologice, colposcopii, ecografii
obstetrică-ginecologie, în clinică multidisciplinară, București,
str. Măgura Vulturului. Condiţii avantajoase de colaborare, într-un
cadru elegant, cu dotări performante. Detalii la tel. 0757.076.333,
e-mail: healthgyn@gmail.com, dr. Ramona Călin.

Clinică medicală de excelenţă,

situată în partea de nord a Bucureștiului, zona Băneasa,
caută în regim full-time
medic specialist/primar Diabet, nutriţie și boli metabolice și
asistent medical generalist.
Cerinţe obligatorii: persoane foarte serioase, dedicate profesiei
și punctuale.
Oferim pachet salarial atractiv.
Relaţii suplimentare la tel. 0722.321.948,
e-mail cristian.pascu@ssb.ro, www.nutrilife.ro

